
Proiectarea si executia lucrarilor "Reabilitare DJ 503,
Draganesti Vlasca (DE70) - lim. jud. Dambovita, km

38+838 - 87 + 313 (L = 48,475 km)"
Anunt de participare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
JUDETUL TELEORMAN 
Cod de identificare fiscala: 4652686; Adresa: Strada: Dunării, nr. 178; Localitatea: Alexandria; Cod NUTS: RO317 Teleorman; Cod postal:
140047; Tara: Romania; Persoana de contact: Bogdan Andrei Potbaniceanu; Telefon: +40 247311201/356; Fax: +40 247421132; E-mail:
seap@cjteleorman.ro; Adresa internet: (URL) www.cjteleorman.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) www.e-licitatie.ro
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Proiectarea si executia lucrarilor "Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE70) - lim. jud. Dambovita, km 38+838 - 87 + 313 (L =
48,475 km)"
Numar referinta: 4652686/2019/2/XII/L

 
II.1.2) Cod CPV principal
45233000-9 Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari / Proiectare si executare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Servicii de proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor si execuție lucrări pentru
obiectivul "Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE70) - lim. jud. Dambovita, km 38+838 - 87 + 313 (L = 48,475 km)", conform
caietului de sarcini.
 
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 21 zile. In masura in care solicitarile
de clarificari au fost adresate in acest temen, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitari înainte cu 10 zile față de data
limită de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 74429532; Moneda: RON
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(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45233000-9 Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
DJ  503,  Draganesti  Vlasca (DE70)  -  lim.  jud.  Dambovita,  km 38+838 -  87 + 313DJ 503,  Draganesti  Vlasca (DE70)  -  lim.  jud.
Dambovita, km 38+838 - 87 + 313

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor si execuție lucrări pentru obiectivul
"Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE70) - lim. jud. Dambovita, km 38+838 - 87 + 313 (L = 48,475 km)", conform caietului de
sarcini.
 
Valoarea estimata a contractului este de 74.429.532,00 lei, fără TVA, din care:
- elaborare proiect tehnic si detalii de executie = 1.003.376,00 lei, fara TVA;
- studii de teren (studii suplimentare aprofundate, fata de cele intocmite la faza DALI, necesare pentru realizarea proiectului) =
20.000,00 fara TVA;
- asistenta tehnica din partea proiectantului = 210.675,00 lei, fara TVA;
- executie lucrari reabilitare = 70.225.088,00 lei, fara TVA;
- relocari utilitati = 270.024,00 lei, fara TVA;
- amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala = 1.388.312,00 lei, fara TVA;
- lucrari aferente organizarii de santier = 999.518,00 lei, fara TVA;
- cheltuieli conexe organizarii de santier = 312.539,00 lei, fara TVA.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: Perioada de garantie a lucrarilor
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a) pentru perioada maxima de garantie a lucrarilor ofertata se acorda punctajul maxim alocat acestui factor de
evaluare;
b) pentru alta perioada de garantie a lucrarilor decât cea prevazuta la litera a) se acorda punctajul astfel:
              P(n) = (perioada de garantie acordata lucrarilor (n)/perioada maxima de garantie acordata lucrarilor ofertata) x punctajul
maxim alocat.
 
Perioada de garantie a lucrarilor – durata minima este de 36 de luni calendaristice de la data semnarii procesului-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor,  iar  cea maxima este de 60 de luni  calendaristice de la semnarea procesului  verbal  de la receptie la
terminarea lucrarilor.
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Este declarata castigatoare oferta care indeplineste cel mai mare punctaj in urma aplicarii criteriului de atribuire “cel mai bun raport
calitate –pret”.
 
Nota: Perioada de garantie ofertata va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a materialelor si tehnologiilor pe
care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii pe intreaga perioada de garantie ofertata. Sub termenul de  36 de
luni calendaristice ofertele vor fi considerate neconforme, iar peste termenul de 60 de luni calendaristice acestea nu vor fi punctate
suplimentar.

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 25; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Regional - POR
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
a) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa
aplicarea criteriului de atribuire.
 
Aceste documente pot fi:
1.• Certificate constatatoare privind datoriile la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget
local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
2.• Cazierul judiciar al respectivului operator economic și a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;
3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la
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art.166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
4.• alte documente edificatoare, dupa caz.
 
În cazul în care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele
mentionate mai sus.
În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus
sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si  167 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara
respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a
unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
 
b) Orice operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator, nu trebuie sa se
afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 59- 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare
(Formular 1), se va prezenta odata cu DUAE, de catre participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert
sustinator).
Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Cristescu Ionel Danut - presedinte, Piper-Savu Florin - vicepresedinte, Cocosila Virgiliu - vicepresedinte,  Tănase Gheorghe -
administrator public al judetului, Silvia Oprescu - secretar al judeţului, Putineanu Florentina Eliza - director executiv, Boja Mariana -
director executiv adjunct, Ionescu Iuliana - director executiv, Sfintes Elena - director executiv, Pascutu Victorita - director executiv,
Gavrila Manuela Carmen - director executiv adjunct, Radu Gabriela - director executiv adjunct, Călin Horațiu - sef serviciu, Pena
Elena - inspector, Toneff Lucretia - inspector, Popescu Aurelia Magdalena - inspector, Potbăniceanu Bogdan Andrei - inspector,
Miloş Rozalia Daniela - inspector, Radulescu Gabriela Claudia - inspector, Ivanovici Gabriel - inspector, Creasta Constanta - consilier,
Matei Adrian - inspector, Chivu Rodica - inspector, Ciuntuc Petrica Valentin - consilier, Tatarici Doina - consilier, Stanescu Diana
Silvia - inspector, Andrei Dana Irina - consilier juridic, Ghibirdic Iuliana - inspector, Coman Marius - sef serviciu, Burcea Florin - sef
birou.
 
Documentele prezentate în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara rezidentă, din care
să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul
că are capacitatea profesională de a realiza activităţile ce fac obiectul contractului. În cazul ofertanţilor nerezidenţi, aceştia vor
prezenta orice documente edificatoare din care să rezulte forma de înregistrare sau apartenenţa din punct de vedere profesional în
ţara de origine, iar documentele vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba română. In situația în care vor fi executate părți din
contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu
obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.
 
Modalitate de îndeplinire:  completare DUAE in  conformitate cu Notificarea privind  utilizarea  DUAE în  procedurile desfășurate
exclusiv prin  mijloace electronice,  publicata pe site-ul  ANAP in  data de 08/04/2019, urmând ca documentele justificative  care
probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor
straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar
decatre ofert antul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire.
 
Documentele prezentate în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
Lista lucrarilor realizate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a
ofertelor), insotita de certificate de buna executie pentru lucrarile cele mai importante, prin care ofertantul trebuie sa demonstreze
ca a realizat în ultimii 5 ani, lucrari de construire si/sau modernizare si/sau consolidare si/sau reabilitare autostrazi si/sau drumuri de
interes national si/sau drumuri de interes judetean si/sau drumuri de interes local, în valoare cumulata de minim 70.000.000 lei fara
TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte.
 
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare certificate de buna executie care sa ateste faptul ca lucrarile au fost
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executate in  conformitate cu normele profesionale in  domeniu si  ca au fost duse la  bun sfarsit:  procese-verbale de receptie la
terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie finala sau documente constatatoare sau recomandari sau certificari de buna
executie eliberate de beneficiarul/clientul respectiv. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul (autoritati contractante sau
clienti privati), denumirea contractului, valoarea, obiectul, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si, se va mentiona inclusiv
locul executiei acestora. - Completare Formular DUAE.
La nivelul DUAE ofertantul va preciza următoarele informatii:
- valoarea în lei, fără TVA (valoarea lucrarilor realizate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, calculati pana la
data limita de depunere a ofertelor);
- beneficiarul;
- numărul si data documentului de receptie si ponderea lucrarilor executate/ respectiv a serviciilor prestate - in cazul unei asocieri
sau subcontractari - (Aceste informatii se vor completa la rubrica „Descriere” din cadrul DUAE).
 
Pentru echivalenta in alta valuta se va utiliza cursul de referinta euro/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.
 
La solicitarea autoritătii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor
admisibile va prezenta certificate de buna executie care probeaza indeplinirea cerintei privind experienta similara,  respectiv
proceseverbale de receptie intocmite in conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor, cum ar fi: procesul-
verbal de receptie finala/procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor/procesul-verbal pe obiect care sa ateste faptul ca
lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit si/sau alte documente din
care sa reiasa: beneficiarul,  cantitatea, (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii),  perioada (inclusiv data incheierii
contractului) si locul executiei lucrarilor.
 
În  cazul  în  care  mai  mulţi  operatori  economici  participă în  comun la  procedura de atribuire,  îndeplinirea criteriilor  privind
capacitatea tehnică se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Asociatii vor prezenta initial
DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, precum si Acordul de asociere.
 
Informatii privind asocierea:
În  cazul  în  care  mai  mulţi  operatori  economici  participă în  comun la  procedura de atribuire,  îndeplinirea criteriilor  privind
capacitatea tehnică se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Asociatii vor prezenta initial
DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, precum si Acordul de asociere. Autoritatea contractanta are dreptul de a
solicita operatorilor economici participanti in comun la procedura de atribuire a caror oferta a fost desemnata castigatoare sa
adopte sau sa constituie o anumita forma juridica in masura in care este necesar pentru executarea in mod corespunzator a
contractului de achizitie publica.
 
Informatii privind tertii:
In  vederea îndeplinirii  cerinței,  ofertantul  poate beneficia  de susținerea unui/unor terț/terți.  In  acest  sens vor  fi  respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 2016 cu modificările si completările ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016 cu
modificările si completările ulterioare. Terțul susținător va completa DUAE.
In cazul in care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind susținerea
capacității tehnice acordata de terțul susținător. Angajamentul ferm va fi încărcat in mod obligatoriu in SEAP împreună cu DUAE si
cu oferta si va fi semnat cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in condițiile legii. b) documentele transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători din care sa
rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, care se
constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi încărcate in SEAP împreună cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu
oferta, si vor fi semnate cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in condițiile legii. c) certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul
beneficiar/ procese verbale de recepție, din car
2.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Lista  principalelor servicii  prestate în  ultimii  3  ani  (calculati  pana la  data limita  de depunere a  ofertelor)  din care sa  rezulte  ca
ofertantul  a  prestat  servicii  de proiectare  pentru  lucrari  de construire  si/sau  modernizare si/sau  consolidare  si/sau  reabilitare
autostrazi si/sau drumuri de interes national si/sau drumuri de interes judetean si/sau drumuri de interes local, în valoare cumulata,
fara TVA, de minim 1.000.000 lei, la nivelul unuia sau mai multor contracte.
 
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori  de
clientul beneficiar.
În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/  confirmari  din  partea  acestuia,  demonstrarea  prestarilor  de  servicii  se  realizeaza  printr-o  declaratie  a  operatorului
economic. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul (autoritati contractante sau clienti privati), denumirea contractului,
valoarea, obiectul, perioada (inclusiv data incheierii contractului).
 
Prin formula ,,servicii duse la bun sfarsit, se inteleg:
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- servicii receptionate partial;
- servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie). - Completare Formular
DUAE.
La nivelul DUAE ofertantul va preciza următoarele informatii:
- valoarea în lei, fără TVA a serviciilor prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, calculati pana la data limita
de depunere a ofertelor;
- beneficiarul;
- numărul si  data documentului de receptie si  ponderea serviciilor prestate - in cazul unei asocieri sau subcontractari - (Aceste
informatii se vor completa la rubrica „Descriere” din cadrul DUAE).
 
Pentru echivalenta in alta valuta se va utiliza cursul de referinta euro/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.
 
În  cazul  în  care  mai  mulţi  operatori  economici  participă în  comun la  procedura de atribuire,  îndeplinirea criteriilor  privind
capacitatea tehnică se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Asociatii vor prezenta initial
DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, precum si Acordul de asociere.
 
La solicitarea autoritătii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor
admisibile va prezenta documente justificative  care probează îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnică si profesională.
 
Informatii privind asocierea:
În  cazul  în  care  mai  mulţi  operatori  economici  participă în  comun la  procedura de atribuire,  îndeplinirea criteriilor  privind
capacitatea tehnică se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Asociatii vor prezenta initial
DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, precum si Acordul de asociere. Autoritatea contractanta are dreptul de a
solicita operatorilor economici participanti in comun la procedura de atribuire a caror oferta a fost desemnata castigatoare sa
adopte sau sa constituie o anumita forma juridica in masura in care este necesar pentru executarea in mod corespunzator a
contractului de achizitie publica.
 
Informatii privind tertii:
In  vederea îndeplinirii  cerinței,  ofertantul  poate beneficia  de susținerea unui/unor terț/terți.  In  acest  sens vor  fi  respectate
prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 2016 cu modificările si completările ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016 cu
modificările si completările ulterioare. Terțul susținător va completa DUAE.
In cazul in care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind susținerea
capacității tehnice acordata de terțul susținător. Angajamentul ferm va fi încărcat in mod obligatoriu in SEAP împreună cu DUAE si
cu oferta si va fi semnat cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in condițiile legii. b) documentele transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători din care sa
rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, care se
constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi încărcate in SEAP împreună cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu
oferta, si vor fi semnate cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in condițiile legii. c) certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul
beneficiar/ procese verbale de recepție, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de
capacitate tehnica.
3.) Proportia de subcontractare
Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. - In  cazul  in  care  ofertantul  va
subcontracta o  parte  din  contract,  ofertantul  are  obligatia  de a  completa in  DUAE procentul  de subcontractare aferent fiecarui
subcontractant  declarat  si  informaţii  privind  partea  din  contract  care  urmează  a  fi  subcontractată.  De  asemenea,  fiecare
subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate.
 
Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate
intre contractant si  subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in  oferta. Acordul/acordurile de subcontractare
va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat in conditiile legii si trebuie sa fie in concordanta cu oferta. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
numele, datele de contact, reprezentantii legali  ai  subcontractantului; activitatile  ce urmeaza a  fi  subcontractate; procentul de
subcontractate; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.
 
In  conformitate  cu  prevederile  art.  174,  alin  (1)  din  Legea  98/2016,  Autoritatea  Contractanta  va  solicita ofertantului clasat pe
primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si
profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca
efectiv. In conformitate cu prevederile art. 174, alin (2) din Legea nr. 98/ 2016, in cazul in care din informatiile si documentele
prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara
pentru  partea/partile  din  contract  pe care  acesta  urmeaza sa  o/le  indeplineasca  efectiv,  autoritatea  contractanta  respinge
subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba
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capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.
 
In conformitate cu prevederile art.  218, alin  (4)  din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita,  ulterior
atribuirii   contractului,   la   încheierea   acestuia,   prezentarea   contractului/contractelor   încheiate   între   contractant   si
subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel încât activitățile ce revin acestuia/acestora, precum și
sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică.
 
Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza (pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare) vor completa la
rândul lor un DUAE separat, incluzând informatiile referitoare la situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164,
165 si  167 din Legea nr.  98/2016, precum si  informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor pe care se bazeaza
ofertantul.
În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează (pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare)
DUAE va conţine numai informaţiile demonstrarii neincadrarii in situatiile de excludere, asa cum acestea sunt mentionate la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent in
domeniul in care se incadreaza activitatea principala ce face obiectul contractului, respectiv executie lucrari.
 
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent in
domeniul in care se incadreaza activitatea secundara ce face obiectul contractului, respectiv servicii de proiectare. - In vederea
indeplinirii cerintei, Ofertantul/ Ofertantul asociat va completa DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de
atribuire va prezenta, anterior atribuirii  contractului,  la solicitarea Autoritatii  Contractante, certificarile specifice, acordate de
organisme independente, respectiv ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/ dovezile
prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru
fiecare asociat in parte, daca este cazul.
Nota 1: Cerinta implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent trebuie indeplinita atat
de operatorul economic/ operatorii economici care desfasoara activitatile de executie a lucrarilor cat si de operatorul economic/
operatorii economici care presteaza serviciile de proiectare.
Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE. De asemenea,
impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota 3:  Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi  indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).
Nota 4: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de
a-l obtine pana la momentul solicitarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi,
in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin
documentatia de atribuire.
2.) Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent in
domeniul  in  care  se  incadreaza  activitatea  principala  ce  face  obiectul  contractului.  -  In  vederea  indeplinirii  cerintei,
ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta,
anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificarile specifice, acordate de organisme independente,
respectiv ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi,  in masura in care probele/dovezile prezentate confirma
asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare
asociat in parte, daca este cazul. Nota 1: Cerinta implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau
echivalent trebuie indeplinita exclusiv de operatorul economic/ operatorii economici care desfasoara activitatile de executie a
lucrarilor din cadrul contractului.
Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru
in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza, si doar daca aceasta se refera la activitatea de executie a lucrarii. In aceasta
situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de
Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat in conditiile legii.
Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO14001 sau echivalent nu poate fi  indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).
Nota 4: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu ori nu a avut posibilitatea de a-l
obtine pana la momentul solicitarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in
masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel
solicitat prin documentatia de atribuire.
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III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

 
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Da

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 14.10.2019 15:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana
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IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 14.07.2020
Durata in luni: 9

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.10.2019; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              1) La punctul II.2.7) Durata contractului, se va citi: Durata contractului este de 25 de luni si cuprinde: 3 luni perioada de proiectare
(fara  a  lua  in  calcul  perioada  necesara  obtinerii  avizelor/acordurilor,  Autorizatiei  de  Construire,  care  intra  in  sarcina  Autoritatii
Contractante), 22 luni perioada de executie a lucrarilor.
2) Modalitatea de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu
punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor
acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta va solicita noi propuneri financiare, iar oferta castigatoare va fi
desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Conform prevederilor Legii nr.101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN - Servicul juridic, contencios si administratie publica 
Adresa:  CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN - str.Dunarii,  nr.178;  Localitatea:  Alexandria;  Cod postal:  140047; Tara:  Romania;
Telefon: +40 247311201/399; Fax: -E-mail: -Adresa internet: (URL) www.cjteleorman.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2019
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